
 

ELZAB D10 ELZAB Mera 
ONLINE 
BT/WIFI 
LAN 

ELZAB Mera 
ONLINE LAN 

ELZAB Cube 
ONLINE E 

ELZAB Cube 
ONLINE R 

Wersja urządzenia  ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE 

Kopia elektroniczna 

Tak część pamięci 
chronionej 

(wyszukiwanie i 

wydruk zapisanych 
danych) 

część pamięci 
chronionej 

(wyszukiwanie i 

wydruk zapisanych 
danych) 

część pamięci 
chronionej 

(wyszukiwanie i 

wydruk zapisanych 
danych) 

część pamięci 
chronionej 

(wyszukiwanie i 

wydruk zapisanych 
danych) 

Komunikacja z CRK 
 LAN; komunikacja 

bezprzewodowa 
Bluetooth/ WiFi 

LAN 

LAN; komunikacja 

bezprzewodowa 
Bluetooth/ WiFi 

LAN; komunikacja 

bezprzewodowa 
Bluetooth/ WiFi 

Kolor obudowy 
popielato-j. popielaty, 

czarno-czerwony 
czarny czarny srebrny srebrny 

Ilość towarów (PLU) 300.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Długość nazwy 
towaru 

42 znaki 64 znaki 64 znaki 64 znaki 64 znaki 

Stawki VAT 7     

Linie opisu towarów 3x35 znaków     

Wydruki niefiskalne  

możliwość 

definiowania 
wydruków o dowolnej 

treści (superformatka) 

możliwość 

definiowania 
wydruków o dowolnej 

treści (superformatka) 

możliwość 

definiowania 
wydruków o dowolnej 

treści (superformatka) 

możliwość 

definiowania 
wydruków o dowolnej 

treści (superformatka) 

MECHANIZM 
DRUKUJĄCY 

     

Rodzaj termiczny 
termiczny z 

obcinaczem 

termiczny z 

obcinaczem 

termiczny z 

obcinaczem, heavy 
duty 

termiczny z 

obcinaczem, heavy 
duty 

Szerokość papieru 57 mm 57 mm 57 mm 80 mm 80 mm 

Długość rolki 18,5 m 80 m 80 m 80 m 80 m 

Szybkość wydruku 73 mm/s do 200 mm/s do 200 mm/s do 300 mm/s do 300 mm/s 

WYŚWIETLACZE      



Klient LCD 2x16 znaków 

kolorowy TFT 4,3”,z 

możliwością 
wyświetlania do ośmiu 

grafik 

 

kolorowy TFT 4,3”,z 

możliwością 
wyświetlania do ośmiu 

grafik 

kolorowy TFT 4,3”,z 

możliwością 
wyświetlania do ośmiu 

grafik 

Kasjer 
TFT, 4,3”, rozdzielczość 
272x460 pikseli 

nie dotyczy  nie dotyczy nie dotyczy 

KLAWIATURA      

Rodzaj  
membranowa do 
obsługi drukarki 

membranowa do 
obsługi drukarki 

membranowa do 
obsługi drukarki 

membranowa do 
obsługi drukarki 

Ilość klawiszy  4 4 7 7 

ZŁĄCZA 

PC (mini USB), 
Pendrive (USB), 

karta kopii 

elektronicznej (uSD) 

komputera (USB-B) 

LAN (RJ45) 
szuflady (RJ12) 

wyświetlacza 

zewnętrznego (RJ45) 
komputera (RJ45) 

komputera (USB-B) 

LAN (RJ45) 
szuflady (RJ12) 

wyświetlacza 

zewnętrznego (RJ45) 
komputera (RJ45) 

komputera (USB-B) 

pendrive (USB-A) 
LAN (RJ45) 

szuflady (RJ12) 
wyświetlacza 

zewnętrznego (RJ45) 
komputera (RJ45) 

wyświetlacza 

zewnętrznego (RJ45) 
komputera (RJ45) 

KOMUNIKACJA 
BEZPRZEWODOWA 

WiFi (wymaga zakupu 

modułu WiFi); 
Bluetooth (wymaga 

zakupu modułu 

Bluetooth) 

moduł Bluetooth/ WiFi  moduł Bluetooth/ WiFi moduł Bluetooth/ WiFi 

Szuflada 

dedykowana, 

podłączana jednym 

przewodem przez 
złącze zasilania 

   

 

ZASILANIE      

Zasilacz zewnętrzny sieciowy 15V/ 4A 15V/ 4A 24V/ 2,5A 24V/ 2,5A 

Akumulator 

akumulator Li-Ion 7,4V/ 

2,0 Ah (odłączany od 

korpusu, z możliwością 
wymiany) 

żelowy 12V/ 1,2Ah żelowy 12V/ 1,2Ah żelowy 2 x 6V/ 1,2Ah żelowy 2 x 6V/ 1,2Ah 

GABARYTY      

Gł./szer./wys. 190x95x70mm 237 x 129 x 262 mm 237 x 129 x 262 mm 160 x 160 x 160 mm 160 x 160 x 160 mm 

Masa 0,65 kg 2,0 kg 2,0 kg 2,85 kg 2,85 kg 



AKCESORIA  
wolnostojący 

wyświetlacz klienta 

wolnostojący 

wyświetlacz klienta 

wolnostojący 

wyświetlacz klienta 

wolnostojący 

wyświetlacz klienta 

 


